
 

 
 

Št.:900-2/2022/9-1 

Datum: 22. 11. 2022 

 

ZAPISNIK 

 
 

14. seje Sveta zavoda CIRIUS-a Vipava, dne 22. 11. 2022 ob 17.00 uri v CIRIUS Vipava. 

 

Navzoči: Barbara Vetrih Bolčina, Janez Praček (prihod ob 17.12 uri), Teja Bajc, Alenka 

Premrl Lemut, Katja Bucik, Tatjana Pregeljc, Mojca Črnigoj, Iris Ličen, v. d. ravnateljica 

Marjeta Bratož, pomočniki v. d. ravnateljice Mateja Kete Černe, Petra Rijavec in Alojzij 

Adamič. 

 

Odsotni: Anton Lavrenčič – opr., Anja Kovšca Kosovel – opr., Joško Andlovic – opr., 

sindikalna zaupnica Lucija Praček – opr.  

 

Dnevni red so člani prejeli z vabilom: 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje. 

3. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje. 

4. Razpis za ravnatelja. 

5. Razno. 

 

 

Točka 1 

 

Predsednica Sveta zavoda ugotovi, da smo sklepčni ter prebere dnevni red 14. seje.  

 

Sklep  številka 14.1.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7  glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje dnevni red 14. seje. 

 

 

Točka 2 

 

Na osnutek zapisnika 13. seje so bile pripombe: 

Pri 5. točki se popravi stavek, ki se pravilno glasi: 

Inšpektorica je prejela anonimno prijavo, da ravnatelj ne izpolnjuje vseh pogojev za 

ravnatelja. 

 

Pod točko 5 se doda vprašanje članice sveta: 

Članica sveta je vprašala, na katerem kontu so evidentirana sredstva od dediščine v Pivki in 

kakšen znesek je še na razpolago?  

Ravnatelj je pojasnil, da so sredstva na kontu Donacija Pivka (299010), na voljo pa je še 

45.770 eur.  

 

Sklep  številka 14.2.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 7 glasov ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN) potrjuje Zapisnik 

13. seje. 



 

 

 

 

Točka 3 

 

Na osnutek zapisnika 1. izredne seje so bile pripombe: 

Pri točki 3 se briše sklep 1I.3, saj je bil sprejet ugotovitveni sklep. 

 

Pri točki 4 se popravi stavek, ki se pravilno glasi:  

Član sveta meni, da je pomočnica ravnatelja za dano situacijo vedela in ni ustrezno ukrepala. 

Pri točki razno se doda: 

Članica sveta je povedala, da se ji ni zdelo primerno plakatiranje kot podpora ravnatelju po 

celi stavbi in da ravnatelj ni žrtev. 

 

Sklep  številka 14.3.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje Zapisnik 1. izredne seje. 

 

 

 

Točka 4 

 

Predsednica sveta  pove, da je za ustanovo pomembno, da čimprej objavimo razpis za 

ravnatelja, saj je za stabilno delovanje ustanove pomembno, da ima ravnatelja in ne samo 

vršilca dolžnosti ravnatelja. Postopek traja največ 4 mesece. V pomoč nam bo okrožnica 

MIZŠ, v kateri so navodila izpeljave celotnega postopka imenovanja ravnatelja, po trenutno 

veljavni zakonodaji. Predlaga, da se določi datum objave razpisa, rok za prijavo, mesto objave 

ter tričlansko komisijo za pregled prispelih prijav.  

V razpravi so predstavniki staršev in članica sveta predlagali, da se objavi tudi v Primorskih 

novicah.  

Predsednica sveta  je opozorila, da je strošek objave v Primorskih novicah relativno visok. 

Imenovanje komisije je predvideno zaradi racionalizacije postopka. Njena naloga je da 

pregleda prispele prijave, ugotovi ustreznost kandidatov, opozori kandidate, da dopolnijo 

prijave in ob izteku roka za dopolnitev svet seznani z ugotovitvami.  

Sklep  številka 14.4.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se razpis za 

ravnatelja objavi 2. 12. 2022. Razpis traja 10 dni.  

 

Sklep  številka 14.5.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje, da se razpis objavi v 

Primorskih novicah, Zavodu za zaposlovanje in na oglasni deski v CIRIUS Vipava. 

 

Sklep  številka 14.6.: 

Svet zavoda CIRIUS Vipava (z 8 glasov ZA, 0 PROTI) potrjuje tričlansko komisijo za 

odpiranje prispelih prijav za ravnatelja v sestavi: Anja Kovšca Kosovel, Tatjana 

Pregeljc, Alenka Premrl Lemut.  

 

 



 

 

Točka 5 

Predsednica Sveta je povedala, da je na prejšnji seji predstavila problem Poslovnika sveta, ki 

ima določene pomanjkljivosti: nimamo definirane izredne seja, videokonference,.... Vsem je 

poslala osnutek Poslovnika, ki ga je pripravil  Center za pravno pomoč. Dogovorili so se, da  

se na naslednji seji določi, ali se popravi obstoječ Poslovnik ali sprejme v celoti novega. Člani 

so mnenja, da je osnutek, ki ga je poslal Center za pravno pomoč preveč splošen in menijo, da 

bi bilo bolje dopolniti obstoječega. Poslovnik bodo člani pregledali in podali predloge 

sprememb. 

Predsednica sveta  pove, da je član sveta g. Anton Lavrenčič postal župan Občine Vipava in 

ne bo več Svetu zavoda kot predstavnik lokalne skupnosti. Občina mora določiti novega 

člana. 

Članica sveta pove, da na spletni strani še ni prijavnice za vikend varstvo v decembru.  

Pomočnica ravnatelja pove, da bodo to takoj uredili. 

Članica sveta pove, da se je udeležila  izobraževanja, ki ga je izvedel g. RU in ga priporoča 

tudi ustanovi. Na njem je predstavil način reševanja problemov povezanih z učenci z 

vedenjskimi motnjami. V. d. ravnateljice je povedala, da je tudi v naši ustanovi to pereč 

problem. Večina zaposlenih ima opravljen seminar iz Team teacha. Poskušala bo organizirat v 

Ciriusu omenjeno izobraževanje. Konec januarja bo izobraževanje na temo spolnosti oseb s 

posebnimi potrebami za starše. 

Predstavnico staršev je zanimalo, kako poteka uureditev učilnice na prostem. V. d. 

ravnateljice je povedala, da smo na Občino Vipava naslovili vlogo, za izdajo lokacijske 

informacije, za postavitev hišice na parceli. 

 

Seja se je zaključila ob 18.20 uri. 

  

Zapisali:       Predsednica Sveta zavoda: 

Lilijana Volk, tajnik VIZ VI     Alenka Premrl Lemut  

                                                                                                            

                                                                                                             
 

 

                                                           


